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1 Inledning 
 
Många barn har lärt sig att räkna och lösa problem innan skolstarten. Hur påverkas deras 

förmåga att lösa konkreta matematiska problem i vardagslivet av den formella matematiken 

som de möter i skolan? Vi tycker att frågan är intressant eftersom vi upplever att 

matematikundervisningen oftast utgår ifrån läroboken. Uppgifterna har ett korrekt svar och 

för många elever är det viktigast att lösa uppgiften på kortast möjliga tid. Ahlberg (1995) 

menar att eleverna så småningom upphör med att försöka förstå problemen de ska lösa om 

undervisningen är alltför formell. De utmaningar som eleverna i förskolan löser kan vara mer 

avancerade än de uppgifter som de möter under sina första skolår. För att tydliggöra hur barn i 

förskoleåldern kan tänka använder vi oss av en episod ur Det matematiska barnet (Reikerås & 

Solem 2004). 

   En mamma var och handlade med sin pojke på sommaren innan pojken skulle börja i 

skolan. De skulle köpa fyra varor som kostade nio kronor styck. Mamman frågade pojken om 

hon måste använda hundralappen eller om det räckte med femtiolappen. Pojken svarade att 

det räcker med femtiolappen eftersom det blir mindre än fyrtio kronor. När pojken har gått 

några månader i skolan var han med sin mamma och handlade igen. Mamman sa att bröden 

kostar fem kronor styck och frågade pojken hur många bröd man kan få för femtio kronor. 

Pojken svarade att han inte vet eftersom de bara har lärt sig räkna till nio i skolan.  

    Är det så vi tar tillvara på det matematiska barnet i skolan? Barn tänker olika, har olika 

erfarenheter och uttrycker sina kunskaper på olika sätt. Enligt Reikerås och Solem (2004) 

missbedöms ofta elevernas kunskaper vid skolstarten eftersom de inte alltid kan uttrycka sig 

på det formella matematikspråket. Om skolan alltför tidigt tvingar eleverna att använda 

uttryckssätt som inte är naturliga för dem, kan en stor del av den kunskap eleven redan har 

utvecklat gå förlorad. Uppmärksamheten flyttas från ”att ta reda på” till ”att komma ihåg hur 

man gör”. Är det så att barnens idérikedom och kreativa problemlösningsförmåga minskar i 

samband med att de får lära sig olika matematiska regler? I vår undersökning ska vi låta 

förskolebarn och barn i skolår 3 lösa samma konkreta matematiska problem och jämföra 

resultaten. Vi vill ta reda på vilka strategier barn använder när de löser problem innan de 

börjat i förskoleklassen och vilka strategier de använder efter några års undervisning i skolan.  
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2 Syfte 
 
Syftet med den här uppsatsen är att jämföra hur barn löser konkreta matematikproblem innan 

de börjat i förskoleklass och hur barn löser samma matematikproblem i skolår 3. 

 

Frågeställningar 

• Vilka strategier använder barnen när de löser konkreta matematikproblem? 

• Hur skiljer sig de yngre barnens strategier och lösningar från de äldre barnens 

strategier och lösningar?  

• Hur syns det i de äldre barnens lösningar att de fått matematikundervisning i skolan? 

 

 
3 Bakgrund 
 

3.1 Varför problemlösning? 

För att eleverna ska kunna utveckla sin förmåga att tänka såväl kreativt och självständigt som 

logiskt, systematiskt och strukturerat är det bra att arbeta med problem. Ett av de viktigaste 

målen för all matematikundervisning är att utveckla elevernas lust och förmåga att lösa 

problem.  Elevernas motivation till att arbeta med matematik kan öka när de utmanas att lösa 

matematikproblem (Hagland m.fl. 2005). Problemlösning kan utveckla tankar, idéer, 

självförtroende, analysförmåga, kreativitet och tålamod. Att lösa problem kan liknas vid en 

motor eller drivkraft i lärandet. Ett av målen med att elever löser problem på 

matematiklektioner, är att de ska få kunskaper som de kan använda för att lösa matematiska 

problem i vardagslivet. Genom undervisning i problemlösning kan de få möjligheter att samla 

på sig olika lösningsstrategier, som de kan använda i olika situationer (Emanuelsson m.fl. 

1996). Förutom detta kan eleven träna sina färdigheter och sitt symbolspråk, samt bygga upp 

sin begreppsförståelse inom olika matematiska områden (Hagland m.fl. 2005). Eftersom 

barnen inte kan se svaret direkt på en problemuppgift tvingas de fundera, och därmed utveckla 

sitt kreativa tänkande (Olsson 2004). 
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3.2 Problemlösningsstrategier 

Lester (2000 sid 88) anser att följande strategier bör ingå i undervisningen:  

• rita en bild 

• göra en lista 

• skriva upp en ekvation 

• dramatisera situationen 

• göra en tabell eller ett diagram 

• gissa och pröva 

• arbeta baklänges 

• lösa ett enklare problem 

• använda laborativa material eller modeller 

 

Lester (1996) skriver att det är svårt att undervisa barn om problemlösning, men om han bara 

fick ge ett enda råd till lärare så skulle det vara följande: 

 

”Kom ihåg att barn är problemlösare av naturen. Lärarens arbete 

är att försöka utveckla denna naturliga förmåga så långt det går 

                                        och lägga problemlösningstekniker till den repertoar som barn 

                                        redan har till sin disposition.” (citerad av Olsson, 2004 sid 186) 

 

I kursplanen i matematik står det att problemlösning alltid haft en central plats i 

matematikämnet. Många problem kan lösas i direkt anslutning till konkreta situationer utan att 

man behöver använda matematikens uttrycksformer. Andra problem behöver lyftas ut från sitt 

sammanhang, ges en matematisk tolkning och lösas med hjälp av matematiska begrepp och 

metoder. Problem kan också vara relaterade till matematik som saknar direkt samband med 

den konkreta verkligheten. För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans 

mellan kreativa, problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, 

metoder och uttrycksformer. (Skolverket 2002) 
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3.3 Definitioner av matematiska uttryck 

Hagland, Hedre´n och Taflin (2005 sid 27) definierar vissa uttryck som förekommer i 

matematiken på följande sätt: 

  Rutin- eller standarduppgift är en övning som inte leder till några svårigheter för personen 

som löser den. Den är en uppgift som eleven är bekant med och som innebär en ren 

färdighetsträning för henne/honom. 

   Textuppgift/benämnd uppgift/vardagsuppgift är given med en text utöver eventuella 

matematiska symboler. Denna text är till för att visa på en tillämpning av matematik och/eller 

leda till en matematisk modell. En sådan uppgift kan vara ett problem, om den uppfyller de tre 

villkor, som anges nedan. 

   Problem är en speciell typ av uppgift som 

(1) en person vill eller behöver lösa, 

(2) personen ifråga inte har en på förhand given procedur för att lösa 

(3) det krävs en ansträngning av henne eller honom att lösa. 

En given uppgift kan alltså vara ett problem för en person men en rutinuppgift för en annan. 

   Rikt problem innebär bland annat ett problem som bär på möjligheter till en givande 

diskussion av matematiska begrepp och procedurer 

 

Med konkreta matematikproblem menar vi problem som barnen kan lösa utan att använda 

de skriftliga talsymbolerna. De kan visa hur de tänker med hjälp av till exempel konkret 

material eller att rita. Enligt Malmer (2006) är förutsättningarna  för begreppsbildning större 

om  barnen får arbeta med hand och öga samtidigt som de berättar vad de gör och ser. 

 

3.4 Barnets matematiska utveckling 

Redan vid mycket tidig ålder använder barn sin matematiska förmåga. Redan vid tre 

månaders ålder kan de uppfatta vilket som är det största av två föremål. Den matematiska 

kompetensen byggs upp kontinuerligt genom samspel med omvärlden. Vid samtal och lek får 

barnen förståelse för form, storlek och mängd. Små barn grupperar och ordnar föremål. De 

jämför och upptäcker skillnader och likheter. De uppmärksammar och uppfattar minskning, 

ökning och delning. Redan i två-treårsåldern kan många barn någon räkneramsa. Det är inte 

alltid som ramsan börjar på ett. De kanske säger ”två, åtta, fyra, tre”. Räkneramsan har till en 

början ingen matematisk innebörd för barnet. De rabblar ramsan för att de vill visa att de kan 

räkna. Så småningom lär sig barnen att säga talen i rätt ordning, och därmed en matematiskt 

korrekt räkneramsa. I sexårsåldern kan många barn räkna till omkring trettio.  
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Variationen på barnens räknekunskaper är stor, vid skolstarten förekommer det att barn inte 

har lärt sig att räkna till tio, medan andra barn kan räkna till över hundra (Ahlberg 1995).  

   Barn kan inte alltid räkna och lösa matematiska problem även om de kan ramsräkna. Ett 

barn har förståelse för uppräknandets idé när de enligt Gelman och Gallistel (citerad i 

Doverborg & Pramling 2005 sid 25) har förstått följande fem principer. 

 

1. Principen om ett-till-ett korrespondens. Barnet måste kunna jämföra antalet föremål i 

två mängder genom att para samman föremålen två och två. Ett föremål från den ena 

mängden bildar par med ett föremål från den andra mängden. 

2. Principen om den stabila ordningen. Barnet använder konsekvent samma sekvens av 

räkneord vid uppräkning. 

3. Kardinalprincipen. Barnet förstår att det sist uppräknade räkneordet också anger 

antalet föremål i den uppräknade mängden. 

4. Abstraktionsprincipen. Alla föremål som ingår i en väl avgränsad mängd kan räknas 

oavsett slag av föremål. 

5.  Den irrelevanta ordningens princip. Man kan starta var man vill när man ska räkna 

antal föremål i en mängd, samtidigt som inget föremål får räknas mer än en gång. 

 

Princip 1,4 och 5 kan barn tillägna sig utan att ha någon förståelse av räkneorden, men princip 

2 och 3 är däremot knutna till räkneramsan. Gelman och Gallistel menar att dessa principer 

utvecklas med stigande ålder. 

 

3.5 Matematik i förskolan 

De som arbetar i förskolan har olika syn på hur matematiken kommer in i förskolans 

verksamhet. Ahlberg (2004) beskriver hur lärare, på olika sätt, kan arbeta med matematik i 

förskolan. Med lärare menar vi de pedagoger som arbetar i förskolan, vanligtvis förskollärare 

och barnskötare. Lärare som fångar matematiken i vardagen menar att barnen själva ska 

upptäcka matematiken när den kommer in i olika situationer. De planerar inte för att lära ut 

matematik, utan tycker det räcker med att de för in matematiska begrepp i den dagliga 

verksamheten, till exempel när barnen dukar. En nackdel med detta arbetssätt är att några barn 

lätt glöms bort. Det är oftast de barn som är intresserade och har goda kunskaper som deltar i 

aktiviteterna.  I organiserade situationer för lärande kan en del lärare instruera och förklara 

mycket för barnen.  
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De ställer ofta ledande frågor för att hjälpa barnen att komma fram till rätt svar. Det innebär 

att det viktigaste är att svaret blir rätt istället för att fokusera på barnens funderingar och 

reflektioner.  

   Lärare som lyfter fram matematiken i vardagen tar tillvara möjligheter att träna matematik 

och lösa problem i det dagliga arbetet i förskolan. De planerar och organiserar särskilda 

situationer för att synliggöra matematiken för barnen. På detta sätt ges alla barn möjligheter 

att vara med och lära.  

   Enligt Doverborg (2006) är det inte i första hand genom lärarstyrda aktiviteter som 

förskolebarn lär sig matematik. Samspel mellan barn och lärare skapar kunskap. Genom att 

samtala med barnen kan lärare få en uppfattning om hur barnen tänker. Läraren kan ställa 

frågor som ger barnen möjlighet att reflektera och utveckla sitt tänkande. Medvetna lärare 

låter barnen använda och uppleva matematik i meningsfulla sammanhang. Oavsett innehållet 

och inriktningen i förskolan så kan taluppfattning, rumsuppfattning och problemlösning bli till 

en del av detta innehåll. Matematik finns överallt i vår omvärld. Men att leva i en matematisk 

miljö är inte det samma som att uppfatta, förstå och reflektera över den. Förskolans 

verksamhet är en viktig utgångspunkt för att utmana barns matematiktänkande, men även för 

barnens uppfattningar om matematik. Lärares matematiska och didaktiska kunskaper har 

avgörande betydelse för att kunna fånga det som barn är intresserade av, och hjälpa dem att se 

den matematik som finns i vardagen.  Magne (2002) menar att förskolebarn kan börja tidigt 

med matematiska aktiviteter, beroende på när de börjar intressera sig för antal, former och 

annat inom matematikens område. Barn och vuxna kan oftast prata om matematik några år 

efter att barnet börjat tala. Det gäller att stimulera barnen på rätt sätt och utgå från det 

individuella barnets intresse och behov. Barn gillar oftast att kunna talramsan, pekräkna, dela 

upp och para ihop.  

   Det finns många sätt att arbeta med matematik i förskolan. Därmed får barn olika erfarenhet 

av matematik beroende på hur deras verksamhet är planerad. För att visa hur man kan arbeta 

ger vi några exempel från vår egen verksamhet: 

• Mattegympa – Barnen rör sig till musik, rockringar ligger på golvet, när musiken 

stannar ska de till exempel ha fem fötter i varje ring. 

• Bygglek - Jämföra och mäta barnens konstruktioner. Högsta tornet, lägsta tornet.  

• Måla – Jämföra långa och korta penslar, färger, form på pappret. 

• Sagor – Ge upplevelser av olika tal från böcker som Petter och hans fyra getter, Tre 

små grisar. Räkna getterna och grisarna. 
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• Drama – Dramatisera Bockarna Bruse. Olika begrepp som största, mellersta, minsta, 

under och över. Även taluppfattning – tre bockar. 

• Dukning – Räkna tallrikar, glas och bestick 

• Dela frukt – Om varje barn vid bordet ska ha en halv frukt, hur många frukter 

behövs? Möjlighet för läraren att prata om hälften och fjärdedel. Varje barn kan få 

välja i hur många delar det vill ha sin frukt. Räkna delarna. 

 

3.6 Barns möte med den formella skolmatematiken 

Att börja skolan innebär att barnen ställs inför nya krav som ofta skiljer sig ifrån deras 

tidigare erfarenheter från vardagsliv och förskola. Många barn har lärt sig att räkna och lösa 

problem i hemmet, tillsammans med kamrater och i förskolan. Kunskapen är intuitiv och 

relaterad till de handlingar barnen utför i sitt dagliga liv. Barnets sätt att räkna skiljer sig 

därmed från den formella matematiken, som är uppbyggd på skriftliga symboler, 

räkneprocedurer och abstrakt tänkande. Det är vanligt att den inledande 

matematikundervisningen är inriktad på att räkna föremål, skriva siffror och utföra enkla 

additions- och subtraktionsuppgifter i läroboken. Enligt Ahlberg (1995) kan en undervisning 

som till stor del inriktar sig på att arbeta med matematik i räkneboken, medföra att barnen får 

uppfattningen att matematik enbart används i skolan och handlar om att lösa uppgifterna i 

boken. En hel del barn får även uppfattningen att det viktigaste, när man räknar, är att så 

snabbt som möjligt komma fram till det rätta svaret. Det är vanligt att eleverna strävar efter att 

hitta den rätta lösningsmetoden på ett problem. Enligt dem är endast lösningen som läraren 

presenterar rätt, och de accepterar därför inte sina egna, kamraternas eller föräldrarnas 

lösningsmetoder (Ahlberg 1995).  Något som är viktigt för lärarna att tänka på i skolan är att 

de måste vara klara över hur de vill ha mötet med matematiken, om det ska ske på barnens 

eller skolans villkor.  Det finns risker att barnen inte vågar pröva nya vägar om de ställs inför 

stora formella krav i den tidiga matematikundervisningen (Ahlberg 2004). Barnen bör under 

de första skolåren få utveckla grundläggande kompetenser och bygga upp ett intresse, ett 

självförtroende och en tilltro till sin egen förmåga att lära. I barnens tidiga 

matematikundervisning är det en fördel att utgå från den förståelse barnen redan har, för att 

kunna integreras med en fördjupad förståelse som leder vidare till att eleverna förstår talens 

innebörd. Att barnen får illustrera räknehändelser är också viktigt i matematikundervisningen. 

Genom att rita egna bilder kan de upptäcka bildens symbolfunktion och därmed förstå att 

bilden kan föreställa något annat än det som är direkt avbildat (Ahlberg 1995).  
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3.7 Styrdokumenten 

 
3.7.1 Läroplan för förskolan (Lpfö 98) 

Matematik ingår i läroplanens mål för verksamheten i förskolan. Varje barn ska få en 

möjlighet att utveckla sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla 

sammanhang. De ska även få utveckla sin förståelse för grundläggande egenskaper i 

begreppen tal, mätning och form. Målen är utformade som mål att sträva mot när det gäller 

det enskilda barnets utveckling och lärande. I förskolan är det inte det enskilda barnets resultat 

som skall utvärderas. Betyg eller omdömen utfärdas inte. 

   I läroplanen anges inte hur målen ska nås. Varje arbetslag ansvarar för att verksamheten i 

barngruppen planeras, genomförs, utvärderas och utvecklas i förhållande till målen i 

läroplanen. I riktlinjerna står det att arbetslaget ska stimulera barns nyfikenhet och 

begynnande förståelse för skriftspråk och matematik. Med arbetslaget avses den 

personalgrupp som har det pedagogiska ansvaret för en viss grupp barn. Verksamheten kan 

alltså utformas på olika sätt med fokus på olika områden. Därmed har barn skilda erfarenheter 

med sig från förskolan även om verksamheten följer läroplanen.  

 

3.7.2 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) 

Varje elev ska, enligt målen, efter genomgången grundskola behärska grundläggande 

matematiskt tänkande och kunna tillämpa det i vardagslivet. Skolan ska sträva efter att varje 

elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära. Eleverna ska också lära sig använda sina kunskaper 

som redskap för att pröva antaganden och lösa problem. 

 

3.7.3 Kursplan i matematik 

I sin undervisning i matematik ska skolan sträva efter att eleven utvecklar intresse för 

matematik och lär sig använda matematik i olika situationer. Eleven ska också utveckla sin 

förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser, förklara sitt tänkande 

samt utveckla sin förmåga att lösa problem med hjälp av matematik. 
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4 Metod 
 
4.1 Urval 

Vi har observerat och intervjuat tio barn som går sista året på förskolan, alltså 5- och 6-åringar 

som till hösten börjar förskoleklass. Förskolan är kommunal och utan någon särskild 

inriktning. Det är fem avdelningar på förskolan varav tre är syskongrupper med barn i 

åldrarna 1 – 5 år. En avdelning har barn i åldrarna 3 – 5 år och en avdelning är för åldrarna 1 – 

3 år. Förskollärare och barnskötare arbetar på varje avdelning. Förskolebarnen var slumpvis 

utvalda från de fyra avdelningar som har femåringar. Eftersom varje arbetslag planerar sin 

egen verksamhet så arbetar inte alla avdelningar på samma sätt med matematik. Barnen hade 

därmed olika erfarenheter av matematik i förskolan. 

   Vi har också observerat och intervjuat tio barn från samma klass i skolår 3, för att se om 

dessa barn löste samma uppgifter på samma sätt som förskolebarnen. Dessutom har vi tittat på 

vilka strategier barnen hade i de olika åldrarna. Skolan är en kommunal grundskola för skolår 

F - 6. Lärarna valde ut barn som enligt dem är på olika nivåer i sin matematiska utveckling.  

    Eftersom vi intervjuade barn från förskolan och skolan vi arbetar på så kände barnen igen 

oss och verkade inte blyga eller osäkra under intervjun. 

 

4.2 Datainsamlingsmetoder 

Vi har observerat och intervjuat barn när de enskilt löst konkreta matematiska problem. 

Problemen har varit lätta att förstå så att barnen, oavsett ålder, skulle ha en möjlighet att lösa 

dem. Vår intervju var strukturerad eftersom frågorna var bestämda i förväg. Några frågor hade 

fasta svarsalternativ och några frågor hade flera möjliga svar (Johansson & Svedner 2006). 

Barnen löste problemen på olika sätt och därmed varierade följdfrågorna. Frågorna 

anpassades så att barnet fick möjlighet att förklara sitt tänkande. Intervjuerna spelades in på 

band. Vi gjorde löpande observationer samtidigt som vi intervjuade, vilket innebar att vi skrev 

ned så mycket som möjligt om vad som skedde (Johansson & Svedner 2006). Vi antecknade 

vilka konkreta material som barnen använde, och hur de använde materialet. 

 

4.2.1 Matematikproblemen i undersökningen 

Barnen fick lösa tre olika matematikproblem. Vi valde ut matematikproblemen efter att ha läst 

redogörelser i litteraturen för hur barn har löst de olika uppgifterna. Uppgifternas utformning 

gav barnen möjlighet att föra logiska resonemang och förklara sitt tänkande. Barnen hade 

möjlighet att göra uträkningar utan att använda de skriftliga talsymbolerna.  
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1. Hur många bananer får varje barn när apmamman har sju bananer och tre apungar? 

Uppgiften har vi hämtat från Det matematiska barnet (Reikerås & Solem). Uppgiften 

är en divisionsuppgift. Division finns oftast inte i de första matematikböckerna, men i 

vardagen använder barnen de fyra räknesätten. Många barn är vana att dela upp saker 

och de tycker oftast att det ska vara rättvist uppdelat. Vi antog att de flesta skulle svara 

att apungarna fick två bananer var. Det vi tyckte var intressant var att få veta vad 

barnen tyckte att man skulle göra med den sista bananen. 

2. Kalle och hans mamma har bakat bullar. De ska lägga bullarna i frysen. De stoppar 

därför ner bullarna i plastpåsar. Hur många bullar ska de lägga i varje påse? 

(Ahlberg 2004) Uppgiften innebär att barnen själva ska uppskatta det numeriska 

innehållet i uppgiften. Ahlberg beskriver hur några barn löser problemet, och menar 

att barn kan ha svårt att förstå att det finns olika sätt att tänka och att det finns mer än 

ett rätt sätt att lösa en uppgift. Om man vill bryta fokuseringen mot det enda rätta 

svaret, kan det vara bra om barnen får arbeta med olika problem med flera olika 

lösningar. Uppgiften kanske inte uppfattas som en matematikuppgift men vi ville se 

om barnen kunde använda sig av egna erfarenheter, för att svara på uppgiften.  Alla 

barnen har kanske inte erfarenheter av bullbak, men vi ville se om de ändå kunde 

komma fram till ett rimligt svar på antal bullar. 

3. Praktisk övning där barnen får titta på ett kottedjur (en grankotte med fyra stickor som 

ben). 

            Exempel på frågor: 

• Hur många djur kan du göra med åtta stickor? 

• Hur många djur kan du göra med sexton stickor? 

• Vad hade hänt om du gjort fåglar i stället? (Olsson 2004)  

Uppgiften innehåller både addition och division. Frågorna har bara ett rätt svar. Vi 

ville se hur många som använde sig av det konkreta materialet och hur de gjorde sina 

uträkningar.   
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4.3 Genomförande 

Vi skickade hem ett brev med information till föräldrarna, så att de kunde ge tillstånd till att 

deras barn var med i undersökningen (bilaga 1 och 2). Barnen tillfrågades om de ville lösa 

uppgifterna, och om de ville bli inspelade på band. Observationerna/intervjuerna ägde rum i 

ett avskilt rum med ett barn åt gången, och vi läste uppgifterna för barnen. Under tiden som 

barnen löste uppgifterna spelade vi in vad de sa på band.   

Vi antecknade om de använde hjälpmedel för att lösa uppgifterna. Barnen hade tillgång till 

konkret material, papper och penna. Eftersom barnen hade olika sätt att lösa problemen på så 

blev det olika följdfrågor.  

 
4.4 Kommentarer från klasslärarna  

Vi informerade lärarna om barnens strategier och lösningar på uppgifterna. Vi frågade om de 

kunde förklara varför barnen hade så svårt att svara på öppna uppgifter, och varför de använde 

långa uträkningar som inte behövdes. Lärarna kunde inte ge något säkert svar, men gav oss 

några tänkbara förklaringar.  En förklaring som gavs var att barnen försöker lösa uppgifterna 

på samma sätt, som de är vana vid att lösa uppgifter i boken. Barnen är vana vid att få mer 

information om tal och räknesätt. En annan förklaring lärarna gav, var att barnen och även 

deras föräldrar har uppfattningen att matematik är något, som räknas i en bok i skolan. Vid 

utvecklingssamtalen får lärarna ofta frågan, hur långt deras barn kommit i matematikboken. 

 

4.4.1 Undervisningsstrategier för skolbarnen  

Lärarna tillfrågades om vilka läromedel som används, och vilka strategier som finns i dem. 

De berättade även om vilka strategier de använder sig av i undervisningen. Läroboken som 

används är Matteboken av Birgitta Rockström och Marianne Lantz, utgiven av Bonniers 

förlag. Matematikboken har många uppgifter där barnen ska använda mellanled och skriftlig 

huvudräkning. För att klara uppgifterna behöver barnen kunna addition och subtraktion som 

innefattar talområdet 0 – 10, även kallat lilla plus och lilla minus. Några strategier som 

används i undervisningen är att rita bilder, använda laborativa material, gissa och pröva, 

arbeta baklänges och tänka ut svarets rimlighet.  
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5 Resultat och analys 
 
Eftersom vi har intervjuat var för sig, har vi tillsammans gjort en sammanfattning av 

förskolebarnens svar och en av skolbarnens svar. Vi har sedan gjort en jämförelse mellan 

åldersgrupperna. Resultaten redovisas efter strategierna som användes: ”rita”, ”använda 

konkret material”, ”gissa och pröva” och ”att förenkla ett problem”. En av oss intervjuade 

förskolebarnen och en intervjuade skolbarnen. Förskolebarnen hade tillgång till plastbrickor, 

stickor, papper och penna. Skolbarnen hade tillgång till träpluttar, stickor, papper och penna. 

Innan intervjun fick barnen veta att de fick använda materialet om de ville.  

 

5.1 Förskolebarnens strategier 

Rita 

Ett av förskolebarnen ritade tre apungar och lade två plastbrickor vid varje apunge. Den sista 

bananen gavs till mamman. Detta var den enda uppgift som något förskolebarn ritade till. 

 

Använda konkret material  

Åtta förskolebarn använde konkret material för att lösa uppgift 1. Ett förskolebarn använde 

konkret material för att lösa uppgift 2. Alla tio förskolebarnen använde konkret material för 

att lösa uppgift 3. Två av förskolebarnen räknade ut uppgiften om delningen av bananerna 

utan hjälp av konkret material, medan de övriga åtta använde plastbrickorna. Det var bara ett 

barn som självmant använde materialet, de övriga använde materialet efter att intervjuaren 

påpekat att de fick använda det. Intervjuaren påminde barnen om materialet om de satt tysta 

och funderade utan att svara.  

Exempel från förskolebarnens svar på uppgift 1: 

C: En får den (har lagt brickor i tre högar med två i varje) och en får den och en får den (pekar 

på högarna). Mamman får den (pekar på en ensam bricka). 

D tar sju brickor och lägger i tre högar med två i varje. Håller upp den sista och säger: Den 

måste vi dela i tre delar så det blir rätt. 

E ritar tre apor och lägger två brickor vid varje apa och säger: De ger den sista till mamman. 

Hon kan äta upp den. 

F lägger ut tre brickor som ska föreställa aporna. Sen lägger han/hon två brickor vid varje och 

säger att den sista bananen ska delas i tre bitar. 

G lägger brickor i tre högar med två i varje och vet inte vad man ska göra med den sista 

bananen. 
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H delar upp brickor i tre högar och tycker att man ska slänga den sista bananen. 

I delar upp brickor i tre högar och säger att mamman ska få den sista bananen. 

J lägger först ut tre brickor som föreställer aporna och lägger sedan två brickor vid varje och 

säger: Då delar man så, först får de en i taget, sen får de en till och den sista, den blev över till 

mamman. 

 

Ett av förskolebarnen använde brickor för att visa hur många bullar det skulle vara i uppgift 2. 

Barnet tog en bricka i taget tills det var åtta stycken och sa: Åtta stycken ska det vara, det gör 

mamma 

 

Alla förskolebarn använde sig av konkret material för att lösa uppgift 3. 

Tre frågor ställdes till alla förskolebarnen: 

•  Hur många djur kan du göra med åtta stickor? 

•  Hur många djur kan du göra med sexton stickor? 

•  Vad hade hänt om du gjort fåglar i stället? 

Barnen fick titta på ett kottedjur (en grankotte med fyra stickor som ben). För att visa hur 

intervjun gick till har vi skrivit ut en hel intervju. 

I: Hur många djur kan du göra med åtta stickor? 

B lägger stickorna i två högar med fyra stickor i varje. 

B: Två 

I: Hur många djur kan du göra med sexton stickor? 

B lägger ut en bricka och lägger fyra stickor vid brickan (kroppen) och fortsätter tills det 

ligger sexton stickor uppdelat i fyra högar med fyra i varje och en bricka vid varje hög. 

B: Så här många blir det. 

I: Hur många är det? 

B: En, två, tre, fyra (pekar på brickorna när hon räknar). 

I: Vad hade hänt om du gjort fåglar i stället? 

B lägger ut brickor och lägger dit två ben vid varje bricka. 

B: En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta. Åtta 

 

Det här barnet använde självmant konkret material, och hade lätt för att räkna ut svaren på alla 

frågorna i uppgiften. Alla barnen använde stickorna när de skulle lösa uppgiften. Sex barn 

använde konkret material hela tiden. Fyra barn kunde svara på första frågan utan att använda 

konkret material.  



 

 16 

Fem barn använde självmant stickorna, medan de andra fem använde dem efter att 

intervjuaren påmint dem. Intervjuaren talade om för barnen att de fick använda stickorna om 

de inte kunde svara. Tre barn klarade inte att komma fram till någon lösning själva, utan 

behövde hjälpas fram genom hela uppgiften. 

      Alla barnen visade att de har förstått uppräknandets ide enligt Gelman och Gallistels 

principer. De parar ihop, använder samma sekvens av räkneord vid uppräkning, förstår att det 

sist uppräknade räkneordet också anger antalet föremål, kan räkna oavsett slag av föremål och 

räknar inget föremål mer än en gång. 

 

Gissa och pröva 

Tre förskolebarn klarade inte att komma fram till någon lösning på uppgift 3 själva, utan 

behövde hjälpas fram genom hela uppgiften. Frågor ställdes till de tre barnen som hade 

svårigheter så att de fick möjlighet att tänka efter och försöka igen. Doverborg (2006) menar 

att kunskap skapas i samspel mellan lärare och barn. I samtalet får läraren en uppfattning om 

hur barnet tänker och kan därmed hjälpa barnet att komma vidare. Barnen svarade snabbt på 

frågorna men gissade svaren som oftast var fel.  Barnen kom så småningom fram till rätt svar. 

Exempel på hur intervjuaren hjälpte ett förskolebarn genom uppgift 3: 

L: Hur många djur kan du göra med åtta stickor? 

I: Åtta. 

L: Hur många ben skulle varje djur få då? 

I: Fyra 

L: Du kan ta några stickor och se hur många djur det blir. 

I räknar och lägger fram åtta stickor. 

I delar upp dem i två högar med fyra stickor i varje. 

L: Hur många kottedjur blir det? 

I: Fyra 

L: Det djuret har fyra ben (pekar på ena högen) och det djuret har fyra ben (pekar på andra 

högen). Hur många djur är det? 

I: Fyra. Nej två! 

L: Hur många djur kan du göra med sexton stickor? 

I: Mm…sexton. 

L: Då får varje djur bara ett ben. 

I skrattar. 

L: Du kan lägga upp sexton stickor och kolla. 
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I räknar och lägger ut sexton stickor. 

L: hur många kottdjur kan du göra av sexton stickor? 

I: Om det är fyra där, en, två, tre, fyra (lägger fyra stickor i en hög). Då har ju de andra djuren 

också fyra (lägger ut tre högar till med fyra stickor i varje). 

L: Hur många djur blev det? 

I: En, två, tre, fyra. Fyra! 

L: Vad hade hänt om du gjort fåglar i stället? 

I: Fåglar har ju bara två ben. 

L: Hur många fåglar skulle de här stickorna (pekar på de sexton stickorna) räckt till då? 

I: Två 

L: Hade det bara räckt till två fåglar? 

I: Nej, två var! 

L: Hur många fåglar kan det bli? 

I räknar de fyra högarna med fyra ben i varje. 

I: Fyra 

L: Men det var ju kottedjur, hur många fåglar blir det? 

I skrattar och delar upp stickorna två och två 

I: En, två tre, fyra, fem sex, sju, åtta. Åtta! 

Barnet förstod även att han/hon hade lärt sig något. När barnet lämnade rummet och gick 

tillbaka till barngruppen så sa han/hon ”Jag lärde mig”!  

 

Att förenkla ett problem 

Åtta förskolebarn löste uppgiften att dela sju bananer på tre apungar genom att ge bort eller 

slänga den sista bananen. Alla var noga med att dela upp bananerna rättvist så att apungarna 

fick två var. Eftersom de inte tänkte på att de kunde dela den sista bananen i tre delar, så 

förenklade de problemet genom att ge bort eller slänga den. 

A: Två var. Slänga den sista. 

B: Två stycken var. Pappan och mamman får dela den sista så får de en halv var. 

C: En får den (har lagt brickor i tre högar med två i varje) och en får den och en får den (pekar 

på högarna). Mamman får den (pekar på en ensam bricka). 

E ritar tre apor och lägger två brickor vid varje apa och säger: Vi ger den sista till mamman, 

hon kan äta upp den. 

H: De får två var och den sista får mamman. 
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G lägger brickor i tre högar med två i varje och vet inte vad man ska göra med den sista 

bananen. Den sista brickan läggs åt sidan för apungarna ska inte ha den. 

I delar upp brickor i tre högar och säger att mamman ska få den sista bananen. 

J lägger först ut tre brickor som föreställer aporna och lägger sedan två brickor vid varje och 

säger: Då delar man så, först får de en i taget, sen får de en till och den sista, den blev över till 

mamman. 

 

5.2 Skolbarnens strategier 

Rita 

Tre skolbarn ritade vid lösningen av uppgift 1. Två skolbarn ritade vid lösningen av uppgift 2. 

Ett skolbarn ritade vid lösningen av uppgift 3.  

 

Ett skolbarn ritade sju bananer och gjorde ringar runt två och två och två och sedan delade 

sedan den sista i tre delar. Ett barn skrev upp antalet apor, ritade aporna och placerade ut 

bananerna under varje apa. Barnet svarade först att det skulle bli två och en halv men insåg 

snabbt att det inte stämde och ändrade sig till två och en tredjedels banan var. Ett barn ritar 

den sista bananen och ritar tre streck så bananen blir delad i fyra bitar. Han ser att det blir fel 

och säger att han måste sudda men ändrar sig och river pappret med bananen i tre bitar i 

stället. Han kommer först fram till svaret två och en fjärdedels banan. Intervjuaren frågar om 

det ska vara en fjärdedel och då ändrar han sig till en tredjedel. 

  För att visa hur många bullar det skulle vara, ritade ett skolbarn fyra påsar med tre bullar i 

varje påse och sa att det var tolv bullar, och tillade att ”plus tolv till så är det tjugofyra”. 

Ett barn kom så småningom fram till att det skulle vara tio påsar med femton bullar i varje. 

Hon ritar påsarna och bullarna och gör sedan följande uträkning: 15+15 är 30, 30+30 är 60, 

60+60 är 120, 120 bullar. Intervjuaren ber barnet räkna igen och barnet kommer fram till att 

det är 150 bullar. 

 

Använda konkret material 

Två skolbarn använde konkret material för att lösa uppgift 1. Ett skolbarn använde konkret 

material för att lösa uppgift 2. Fem skolbarn använde konkret material för att lösa uppgift 3.  
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Exempel från skolbarnens svar på uppgift 1: 

Ett barn tog tre pluttar som skulle föreställa ungarna. Därefter tog han sju stickor. Han lade 

två stickor under varje plutt och sa att de fick två var och att mamman skulle få den sista. 

Ett barn skrev upp antalet apor, ritade aporna och placerade ut bananerna under varje apa. 

Barnet svarade först att det skulle bli två och en halv men insåg snabbt att det inte stämde och 

ändrade sig till två och en tredjedels banan var. 

 

För att lösa uppgift 2 använde ett skolbarn pluttar för att visa att det skulle vara två påsar med 

sex bullar i varje. 

Exempel från skolbarnens svar på uppgift 2 

E läser frågan igen själv och plockar fram 2 låtsaspengar (material som finns i rummet som 

intervjuaren inte tagit fram) 

E: Vi säger att det här är kassar, och så skulle de ha… 

E: 2 kassar säger vi och sen ska vi ha lite bullar. (han plockar fram 12 pluttar) 

E: Och lägger i påsarna 

E: 6 i varje påse 

 

Fyra barn använde stickorna som hjälp för att lösa uppgift 3. Två av barnen gjorde det 

självmant och de andra två efter att intervjuaren påmint dem att de fick använda materialet. 

 

Gissa och pröva 

En del barn hade svårt att lösa uppgifterna och gissade vad svaret skulle bli. Intervjuaren 

kunde ställa följdfrågor som gjorde att barnen kunde tänka efter igen och prova om svaret 

verkligen stämde. Barnen hjälptes på det sättet fram till svaret. 

Ett skolbarn hade väldigt svårt för att hitta en lösning på uppgift 1. Till slut har barnet kommit 

fram till att apungarna ska ha två bananer var men vet inte hur den sista bananen ska delas. 

Intervjun blev ganska lång och vi har tagit med en del som visar hur intervjuaren hjälpte 

barnet. 

L: Hur många delar ska du dela den i? 

A: Två 

L: Två, räcker det? 

A: Nej 

L: Hur många måste du dela den i då? 

A: Fyra 



 

 20 

L: Hur många apor var det? 

A: Tre 

L: Hur många delar ska du dela den i? 

A: Åh! Nej jag vet inte 

A: En 

L: En bara? 

A: Två menar jag 

L: Fattas något? 

A: Ja, två halva bananer 

L Om du delar den i 3 delar, så får de lika mycket 

A: ÅH! 

Till slut talade intervjuaren om hur man skulle dela bananen om det skulle vara lika mycket 

till varje apunge. 

 

Att förenkla ett problem 

Två skolbarn, löste uppgiften att dela sju bananer på tre apungar genom att ge bort den sista 

bananen till mamman. De ville dela upp bananerna rättvist och sa att apungarna fick två 

bananer var. Eftersom de inte tänkte på att de kunde dela den sista bananen i tre delar, så löste 

de problemet genom att ge bort den till mamman. Ett av skolbarnen tyckte att en apunge 

skulle få tre bananer och de andra skulle få två var. 

 

5.3 Likheter och skillnader mellan förskolebarnens och skolbarnens strategier och 

lösningar 

 
Jämförelse av resultaten i uppgift 1 

Alla förskolebarnen var noga med att bananerna skulle delas rättvist, och hade inga 

svårigheter att räkna ut att varje apunge kunde få två hela bananer var. Det vanligaste svaret 

var att den sista bananen gavs bort, till skillnad från skolbarnens svar där det endast var två 

barn som tyckte att den sista bananen skulle ges bort. Det var bara två förskolebarn som sa att 

bananen kunde delas i tre delar. Åtta förskolebarn använde konkret material som hjälp. 

  Av skolbarnen var det tre barn som utan hjälp kom fram till svaret två hela och en tredjedels 

banan. Ytterligare tre barn kunde med lärarens hjälp komma fram till samma svar.  Även 

skolbarnen ville dela lika, det var bara ett barn som tyckte att apungarna kunde få olika många 

bananer.  
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Två av skolbarnen använde siffrorna som fanns i frågan och gjorde tal som inte ledde fram till 

svaret. De multiplicerade sju gånger tre i stället. Ett av barnen kom på att det blev fel medan 

det andra barnet först räknade ut att sju gånger tre är tjugoett, och därefter delade hon tjugoett 

med tre och kom fram till svaret att varje apunge fick sju bananer. Av skolbarnen använde sig 

två barn av konkret material och tre barn ritade när de löste uppgiften. 

  De flesta barnen, från båda åldersgrupperna, tyckte att bananerna skulle delas rättvist. Det 

var två förskolebarn som tänkte på att den sista bananen kunde delas. Sex skolbarn tyckte att 

man skulle dela upp den sista bananen, varav tre barn behövde lite hjälp för att komma fram 

till exakt lösning. Att skolbarnen fått matematikundervisning märks eftersom flera använde 

olika uträkningar i addition, division och multiplikation i sina svar. Vissa använde sig av 

långa uträkningar som inte alltid ledde till svaret. 

 

 Jämförelse av resultaten i uppgift 2 

Åtta förskolebarn svarade snabbt och utan tvekan på hur många bullar det skulle ligga i varje 

påse. Det var bara ett förskolebarn som frågade hur många påsar det skulle vara. Fem av 

barnen motiverade svaret med att mamma eller farmor gör det. Ett barn kunde inte svara och 

motiverade med att han/hon aldrig hade bakat bullar utan bara tårtor. Ett av barnen frågade 

först hur många påsar det var, och svarade sedan hur många bullar som behövdes till en 

utflykt istället för hur många som skulle frysas in i varje påse. Tre kunde inte motivera svaret 

men två är helt säkra på att det är rätt, de sa ”Det ska det” och ”Jag vet det”. Av de tio barnen 

var det sju som svarade utifrån sina egna erfarenheter av bullbak Det är som Ahlberg (1995) 

menar att kunskapen hos förskolebarn är intuitiv och relaterad till barnens vardagsliv. Ett 

förskolebarn använde konkret material för att visa hur många bullar det skulle vara. 

  Inget av skolbarnen svarade direkt på hur många bullar de skulle lägga i påsarna. Alla 

frågade om hur många bullar och/eller hur många påsar det var, ingen gav ett direkt svar. 

Skolbarnen ville ha fler uppgifter och tillfrågades därför om hur de gjorde hemma när de 

bakade. Då kunde flera barn fundera ut hur många det brukade vara. Många hade svårt att 

svara på frågan om bullarna, eftersom de inte fick några siffror eller andra upplysningar. Att 

de hade egna erfarenheter tänkte de inte på. Om barnens matematikundervisning till stor del 

har inriktat sig på att räkna i boken finns en risk, som Ahlberg (1995) skrev, att barnen inte 

inser att matematik kan användas både i skolan och i vardagslivet. Flera skolbarn tänkte inte 

på att det de skulle svara på var hur många bullar det skulle ligga i varje påse. De gjorde fler 

tal och räknade ut antal påsar multiplicerat med antal bullar och svarade på hur många bullar 

det var sammanlagt.  
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Ett barn räknade först ut att det var sammanlagt tolv bullar och adderade därefter tolv plus 

tolv och kom fram till svaret tjugofyra. Ett skolbarn använde konkret material för att visa hur 

många bullar det skulle vara. Två skolbarn ritade påsar med bullar i.  

De flesta barnen använde sig inte av någon strategi för att lösa uppgiften, utan kunde komma 

fram till ett rimligt svar genom att använda sina egna erfarenheter.  

 

 Jämförelse av resultaten i uppgift 3 

Alla förskolebarnen använde konkret material för att lösa uppgiften. De första frågorna 

klarade några utan att använda konkret material, men behövde material för att räkna när det 

blev sexton stickor. Av förskolebarnen var det fem som inte hade någon svårighet med att 

klara uppgiften, två klarade uppgiften med lite hjälp och tre hade svårt för att klara uppgiften. 

De tre barnen som hade svårigheter fick hjälp genom att intervjuaren ställde frågor, som 

gjorde att barnen tänkte efter och funderade på om svaren kunde stämma. De gissade och 

prövade sig fram, därmed löste även de barnen uppgiften.  

  Skolbarnen hade lättare för att svara på den sista uppgiften. Uppgiften hade en utformning 

som liknar uppgifter som finns i läroböcker. Flera av dem klarade uppgiften utan problem, en 

del räknade först fel men fick en följdfråga av läraren så de tänkte efter en gång till och kom 

fram till rätt svar. Två barn hade det svårt med frågan: Hur många djur kan du göra med 

sexton stickor? Två barn hade det svårt med frågan: Om du gjorde fåglar istället, hur många 

fåglar hade du fått med sexton stickor? Annars var det inga problem för barnen att lösa 

uppgiften. Fyra barn använde stickorna som hjälp för att lösa uppgiften. Två av barnen gjorde 

det självmant och de andra två efter att intervjuaren påmint dem att de fick använda 

materialet. 

  Många skolbarn använde självmant materialet, medan de flesta förskolebarnen behövde 

påminnas om att de fick använda materialet. Det är inte vanligt att förskolebarn får räkna ut 

den här typen av matematikuppgifter och därmed har de inte lärt sig använda konkret material 

som hjälpmedel för att räkna.  Under de första skolåren är det däremot vanligt att konkret 

material används som hjälpmedel i undervisningen. Utan hjälp av materialet skulle inget 

förskolebarn kunnat lösa uppgiften. Det visar hur viktigt det är att synliggöra talen för de 

yngre barnen, så att de får möjlighet att förstå och utvecklas vidare.  
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6 Diskussion  
 
Vi tyckte det var intressant att göra undersökningen eftersom det var flera barn som inte 

svarade på det sätt som vi hade förväntat oss. Vi trodde att skolbarnen skulle tycka att 

uppgifterna var enkla, och att det skulle vara betydligt större skillnad på förskolebarnens 

lösningar och skolbarnens lösningar. En del förskolebarn hade väldigt lätt för att räkna ut 

svaren, och en del skolbarn hade svårt för att räkna ut svaren. Det var både förskolebarn och 

skolbarn som behövde använda konkret material, eller få hjälp av intervjuaren för kunna lösa 

uppgifterna. Det märktes att skolbarnen hade kommit längre i sin matematiska utveckling än 

vad förskolebarnen gjort, även om några skolbarn behövde hjälp med uppgifterna. Skolbarnen 

var mer vana än förskolebarnen att rita och använda sig av konkret material för att lösa 

uppgifter. De flesta av förskolebarnen behövde påminnas om att de kunde använda det 

konkreta materialet. Däremot hade förskolebarnen lättare för att lösa problemet med bullarna 

som hade verklighetsanknytning. Förskolebarnen tänkte inte på formell matematik utan 

lyssnade på frågorna och svarade oftast utifrån sina erfarenheter. Skolbarnen glömde att 

använda sina egna erfarenheter. Det är som att barnens kreativa problemlösningsförmåga 

minskar i samband med att de lär sig matematiska regler (Reikerås och Solem 2004).  

   Eftersom det vanligaste undervisningssättet i skolan är att arbeta i en matematikbok, så lär 

sig många att komma ihåg hur de ska räkna ut olika sorters tal. Uppmärksamheten flyttas från 

”att ta reda på” till ”att komma ihåg hur man gör” (Reikerås och Solem 2004). I förskolan är 

det vanligt att barnen delas in i grupper. Läraren kan låta varje barn berätta om hur det tänker 

när det löser ett problem, och därmed ge alla barnen i gruppen möjlighet att reflektera över 

både sina egna och andras tankar. Av erfarenhet vet vi att lärare oftast arbetar ensamma i 

klassrummen, vilket gör att det är enklare att använda sig av färdiga läromedel i 

undervisningen, eftersom varje barn kan arbeta i sin egen bok. Barnen använder olika 

strategier men diskuterar oftast inte sina olika strategier med varandra, och kan därför inte 

reflektera över andras sätt att tänka. Enligt Ahlberg (1995) utgörs oftast de matematiska 

samtalen enbart av dialoger mellan läraren och de barn som ställer frågor.  

   Vår undersökning visar att flera förskolebarn lyckades lösa uppgifterna när de fick använda 

konkret material som hjälpmedel. Vi tror att det skulle underlätta för barnen att lära sig och 

förstå matematiken om läroboken användes mindre i matematikundervisningen eller att den 

infördes senare. I förskoleklassen skulle en del barn ha lättare för att utveckla begrepps- och 

antalsuppfattning genom praktiska övningar istället för att arbeta i böcker.   
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Vår uppfattning är att lärare i förskola, förskoleklass och skola skulle behöva få mer kunskap 

och förståelse för varandras arbetssätt. Med en samsyn på lärandet skulle glappet inte bli så 

stort mellan de olika undervisningsformerna. Ett gemensamt mål skulle kunna vara att 

kunskaperna i matematik automatiseras, och att barnet lär sig använda det formella 

matematiska språket, utan att glömma bort sitt eget tankesätt. Om barnen får lösa problem 

som är relaterade till verkligheten, upptäcker de att matematiken förekommer i olika 

sammanhang. I arbetet med matematiska vardagsproblem kan de få förståelse för att de kan 

använda sina egna erfarenheter. Barnen kan även lära sig även att använda olika strategier för 

att komma fram till en lösning. De kanske då inser att det är viktigast att förstå vad de ska 

göra istället för att enbart komma fram till ett snabbt svar. Olsson (2004) menar att 

matematikinlärning inte innebär att lära sig regler utantill. Att lära sig matematik är att 

upptäcka och förstå samband och mönster.  

  Vi vill ju ta tillvara på det matematiska barnet i skolan och låta det utvecklas istället för att 

gå tillbaka i utvecklingen som pojken gjorde i händelsen som beskrevs i inledningen. Han 

glömde eller valde bort kunskaper som han haft tidigare eftersom skolan hade gett honom 

andra kunskaper. I undersökningen fick vi en inblick i hur de utvalda barnen tänkte när de 

löste uppgifterna. En del av lösningarna och även barnens sätt att tänka förvånade oss men 

gav oss också en förståelse för vilka kunskaper de hade.  

 

”Hur tänker barn när de räknar? 

                                                                   Tänker barn hur de räknar? 

  Tänker Du på hur barn räknar? 

       Räknar Du med hur barn tänker?” 

                      (Malmer 1990 sid 17) 

 
 

6.1 Metoddiskussion 

Efter våra intervjuer och observationer har vi kunnat se både likheter och skillnader mellan de 

olika åldersgrupperna. Det finns en del reliabilitetsbrister i undersökningen. Vi var två som 

intervjuade barnen. En intervjuade de yngre barnen och en de äldre barnen. Även om frågorna 

är samma, så blir inte intervjuerna utförda på samma sätt. Ett missförstånd mellan oss som 

intervjuade gjorde att skolbarnen fick fler frågor än förskolebarnen, men vi jämförde endast 

de frågor som alla barnen svarade på. Under intervjun ställdes följdfrågor till en del barn för 

att hjälpa dem komma fram till ett svar, men i vår redovisning av resultatet har vi angett hur 

många som svarat utan respektive med hjälp.  
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Undersökningen skulle ha haft högre reliabilitet om samma barn först hade intervjuats i 

förskolan och sedan fått samma intervjufrågor i årskurs tre. Om vi hade gjort 

intervjuobservationer med tjugo andra barn hade vi kanske fått annorlunda svar utifrån deras 

erfarenheter och undervisning. Vårt arbete har ändå gett oss svar på det vi ville undersöka 

vilket gör att validiteten är god.  

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Som förslag till vidare forskning kan man söka upp en klass där läraren bedrivit 

matematikundervisning som inte har läroboken som den huvudsakliga utgångspunkten, utan 

istället arbetat mycket med problemlösning, och göra samma undersökning för att se hur de 

barnen löser uppgifterna.  
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Bilaga 1 
 
 

Hej! 
 
Jag heter Carina Andersson-lund och arbetar som fritidspedagog 
samtidigt som jag studerar till lärare i matematik och svenska. Nu 
skriver jag på mitt examensarbete tillsammans med en förskollärare, 
Catarina Axenbrant. Vårt arbete handlar om hur barn löser enkla 
uppgifter innan de har börjat i skolan och hur de löser samma 
uppgifter efter några års skolundervisning. Jag behöver därför låta 
några barn lösa uppgifter. Barnen behandlas anonymt i uppsatsen. 
 

 Jag tillåter att mitt barn deltar i undersökningen. 
      
      Jag tillåter inte att mitt barn deltar i undersökningen. 
 
Förälders namn________________________________ 
 
   



 

 

Bilaga 2 

 
 
 

Hej! 
 
Jag heter Catarina Axenbrant och arbetar som förskollärare samtidigt 
som jag studerar till lärare i matematik och svenska. Nu skriver jag på 
mitt examensarbete tillsammans med en annan förskollärare, Carina 
Andersson-Lund. Vårt arbete handlar om hur barn löser enkla 
uppgifter innan de har börjat i skolan och hur de löser samma 
uppgifter efter några års skolundervisning. Jag behöver därför låta 
några barn lösa uppgifter. Barnen behandlas anonymt i uppsatsen. 
 

 Jag tillåter att mitt barn deltar i undersökningen. 
      
      Jag tillåter inte att mitt barn deltar i undersökningen. 
 
Förälders namn________________________________ 
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